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ALÜMINYUM PERVANELERIN IŞLENMESI 
IÇIN YENI PARMAK FREZELER 
Ulaşılması zor yerleri ve kavisli yüzeyleri olan iş parçalarını 
, özellikle havacılık ve otomotiv endüstrilerinde kullanılan 
alüminyum alaşımları gibi malzemelerin işlenmesinde her 
zaman zorluklar yaşanır. Yeni gelen Mİtsubishi C4LATB 
yekpare karbür konik parmak freze ile bunun gibi zorlıklar 
artık aşıldı. 

Alüminyum alaşımlarının frezelenmesi alanında bir standart 
olan Mitsubishi Materials, önde gelen CAM (Bilgisayar 
Destekli Üretim) satıcıları tarafından geliştirilen yeni takım 
yolları ve işleme stratejilerinin evrimini desteklemek için yeni 
C4LATB parmak frezelerini geliştirdi. İşleme stratejilerinin 
evrimini desteklemek için Mitsubishi Materials’daki Ar-Ge 
mühendisleri, etkileşimi azaltmak ve daha uzun erişimi 
sağlamak için 4 derece konik kanal geometrisine sahip yeni 
4 kanallı olan parmak freze C4LATB’yi geliştirdi. Ayrıca, 
üzerindeki dört çevresel kanal, talaş atmayı arttırmak için 
2 kanallı Küre uçlu geometriye düşürüldü. Bu geometrinin 
profil frezeleme sırasında geleneksel ürünlere kıyasla 
çok daha iyi finiş yüzey sağladığı ve ekstra finiş işlemlere 
duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyet tasarrufuna 
olanak tanıdığı belirlendi.

Bu radikal yeni geometri ile C4LATB kanal açma, yan 
frezeleme ve profil işlemeye uygun çok yönlü bir tam çözüm 
haline gelmektedir. Şu anda C4LATB 70 mm toplam uzunluk 
ve 6 mm şaft çapı veya 75 mm takım uzunluğu ve 8 mm şaft 
çapı alternatifleri ile sunulmaktadır. Her iki alternatifte 
de 20 derece helisel kanal ve 20 veya 30 mm etkili kanal 
uzunluğu bulunmaktadır.  Karmaşık işleme uygulamaları için 
yeni C4LATB piyasaya 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm ve 2 mm küre uç 

2’si küre uçlu geometrili olmak üzere 4 çevresel helis kanalı
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radyusu ile sunulmaktadır. 

Bu yüksek performanslı Mitsubishi Materials parmak freze 
serisi yüksek hızlı ve yüksek performanslı işlemelerdeki takım 
uygulamaları için geliştirilmiştir. Japon kesici takım uzmanları 
yeni C4LATB’nin, müşterinin C4LATB’yi yan frezeleme, kanal 
açma veya profil çıkarma uygulamalarında kullanımına 
bağlı olarak 600 mm/dak ila 5200 mm/dak ilerleme hızıyla 
20.000 dev/dak civarında kesme hızlarında kullanmasını 
önermektedir. 
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